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Abstract 

Detta är en studie som har till uppgift att analysera Astral Projektion sett ur en västerländsk 

esoterisk tradition, samt undersöka vilka delar av New Age som fenomenet har hämtat inspiration 

från. Uppsatsen grundar sig i utövares tolkningar av Astral Projektion både sett ut historiska och 

samtida perspektiv. Samtidigt som uppsatsen stödjer sig på den tidigare forskningen kring New Age 

och dess närliggande grenar. Jag visar i min uppsats de tydliga teosofiska drag som fenomenet 

bejakar än i dag, samt de hellenistiska influenser som i grund influerat de metoder och andliga 

teorier som anammas. Analysen bekräftar att Astral Projektion går att betrakta som en västerländsk 

esoterisk tradition. 
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1. Inledning 

Astral Projektion är i dagens samhälle en relativt okänd och outforskad del av fenomenet New Age, 

vilket är en definition av nyandliga förhållningssätt som på 1970-talet hade sitt stora genombrott i 

det moderna samhället. Begreppet New Age går att sammankoppla med vardagliga mänskliga 

handlingar, som beroende på utövare kan kallas religiösa eller inte. Valet är ofta fritt att kalla sig 

New Age-anhängare eller inte. Du kanske ibland läser ditt horoskop? Du kanske vid fysisk smärta 

har prövat healing? Du kanske tar Yogalektioner på kvällstid eller mediterar på lunchrasten för att 

finna ro? Alla dessa alternativa metoder går att betrakta som New Age-influerade förhållningssätt.1 

Denna nyandlighet är ofta kraftigt influerad av hinduismen, buddhismen och zorastrismen och 

andra österländska traditioner och läror. 

 

För att återgå till Astral Projektion vill jag förklara vad ordet innebär innan jag förklarar fenomenet 

djupare. Ordet Astral härstammar från latinets astralis, som betecknar något som härstammar från 

stjärnorna. Det latinska namnet för stjärna är astrum. De nyplatonska filosoferna ansåg att det 

mellan den högsta världen (gudomligheten) och den mänskliga världen existerar en mellanvärld; 

stjärnvärlden eller astralvärlden. Denna värld anses existerar enbart för människan då hon drömmer, 

uppnår religiöst transtillstånd eller då hon dör. Ordet projektion går att förklara som en avbildning 

något. Inom Astral Projektion går projektion att beskriva som en spegling av medvetandet i den 

astrala världen. Detta får inte blandas samman med psykoanalysens bruk av projektion. Astral 

Projektion går att definiera som en frigörning av människans astrala kropp ut i den astrala 

dimensionen där utomkroppsliga erfarenheter leder till möten och upplevelser som inte existerar i 

den fysiska världen. Den del av människan som anses inträda i astralvärlden kallas för astralkropp, 

och själva resan kallas astralresa eller astralprojektion. Från de nyplatonska filosoferna härstammar 

även orden astralkropp och astralplan.2 

 

När människan astralprojekterar anses hon temporärt lämna sin fysiska kropp och genom att 

använda sin astralkropp utforska det astrala planet, fullt medveten om vad som har händer under 

resan gång.3 Detta sker i ett meditativt stadium där utövaren är fullt vaken och medveten vad som 

händer. Med denna medvetenhet kan utövaren bestämma, analysera och interagera fritt i den astrala 

dimensionen medan den fysiska kroppen sover. I boken Astral Projection for beginners förklarar 

Edain McCoy att du astralprojekterar när: 

“Any time you are wholly involved in a time or place removed from your physical body, or are 

simultaneously aware of both your physical self and a self that seems somehow distanced from your body, 

you are astral projecting. Intense day dreaming is a type of astral projection.”4 

                                                        
1 Hanegraaff, 1996, s. 42; Hammer, 1997, s. 168, 197  
2 Karlsson, 2005, s. 17 
3 Bruce, 1999, s. 6-7; McCoy, 1999, s. xii 
4 McCoy, 1999, s. xii 
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För att kunna närma sig dessa nyandligheter ur ett vetenskapligt perspektiv krävs en förklaring av 

två termer associerade med andlighet: exoterisk och esoterisk. Den exoteriska andligheten går att 

betrakta som en yttre organiserad tro som kommer till uttryck i etablerande religioner.5 Denna 

andlighet stödjer sig ofta på lagar, ceremonier och heliga texter. Den fysiska kroppen anses tillhöra 

den exoteriska dimensionen, medan den astrala kroppen förhåller sig till det esoteriska, då den 

esoteriska andligheten kretsar kring individens inre upplevelser av andra dimensioner. Dessa 

dimensioner anses existera parallellt med den fysiska dimension människan lever i, och genom att 

frigöra inre energier i kroppen kan utövaren inträda i dessa dimensioner.6 

 

Genom denna enkla och kortfattade förklaring om New Age och Astral Projektion vill jag ta med 

läsaren på en resa inom den Astrala Projektionens lära genom att i resterande del av arbetet beskriva 

och analysera de esoteriska grunddrag och traditioner som fenomenet besitter. Arbetet kommer 

även att lägga fokus på vilka delar av New Age-rörelserna Astral Projektion hämtat influenser ifrån, 

både ur ett historiskt och modernt perspektiv. 

 

1.1 Teori 

Antoine Faivre, professor i esoteriska och mystiska strömningar i moderna och samtida Europa, 

anser att den västerländska esoterismen besitter ingen läro- eller dogmatiskt sammanhållning som 

kan sammanfoga all esoterism. Utan den esoteriska läran har ofta unika drag som identifierar de 

olika esoteriska inriktningarna. Ett exempel kan vara att vissa esoterister tror på återfödelse, vissa 

gör det inte.7 Faivre karaktäriserar den västerländska esoterismen ur sex grundläggande, eller 

kännetecknande komponenter, vilka har förekommit i varierande utsträckning genom historien.8 De 

fyra första komponenterna väljer han att beskriva som grundläggande, eftersom de är ”inneboende”. 

Vilket innebär att de fyra måste agera tillsammans för att något skall klassificeras som esoteriskt. 

De två sista komponenterna är sekundära, då dessa ofta förekommer tillsammans med de andra 

komponenterna.9 Av forskningsskäl ser han dock inte dessa två som nödvändiga för en definition av 

esoterismen då dessa komponenter är inte unika till västerländsk esoterism. Det är deras 

sammanlänkning som leder till vad som går att kalla esoterism. Faivre menar att komponenter inte 

går att applicera över hela världen och genom det förflutna, utan komponenterna grundar sig på det 

västerländska samhället i en modern tidsålder. Komponenterna existerar inte för att bekräfta hur 

västerländsk esoterism skall vara, utan de härstammar från empiriska undersökningar och specifika 

                                                        
5 Faivre, 1998, s. 114; Karlsson, 2005, s. 32 
6 Karlsson, 2005, s. 32 
7 Faivre, 1998, s. 117 
8 Faivre, 1998, s. 119-120 
9 Faivre, 1998, s. 119 
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strömmar av idéer sett ur observatörens ögon.10 Nästkommande underrubriker kommer att förklara 

Faivres sex kategorier vilka han anser klassificerar en esoterisk inriktning.  

 

Korrespondenser. Faivre menar att i en esoterisk tradition måste det existera en tanke om olika 

symboliska och konkreta korrespondenter mellan universums synliga och osynliga delar. Tanken är 

att allt i tillvaron är sammanlänkat genom osynliga bindningar. När dessa bindningar manipuleras 

kan människan påverka objekt som inte verkar vara sammanlänkande.11 Detta härstammar från 

antikens syn på ett mikro- och makrokosmos, principen om ett universellt ömsesidigt 

beroendeförhållande. Dessa korrespondenter kan ses som mer eller mindre dolda vid första 

anblicken och måste dechiffreras, då hela universum består av hieroglyfer som måste tolkas. Allt i 

den fysiska och astrala världen ses som tecken, mysterier och gåtor, vilka döljer en hemlighet. 

”What is below is like what is above, what is above is like what is below”.12 

 

Den levande naturen. Inom en esoterisk tradition måste naturen betraktas som levande och kosmos 

anses vara komplext, mångfaldigt och hierarkiskt. Faivre menar att kosmos måste gå att betrakta 

och läsa som en bok och genomsyras av en hemlig, osynlig eld. Denna eld kallas ibland för Magia, 

läran om förståelse och antiförståelse vilket väver samman naturen och människan.13 Naturen anses 

inom en esoterisk tradition vara en manifestation av Gud, eller det gudomliga.14 

 

Föreställningar och förmedlanden. Faivre anser att dessa två begrepp hänger samman och 

kompletterar varandra. Föreställningarna (fantasin) anses inom en esoterisk tradition vara själens 

viktigaste organ, vilket ger tillträde till olika nivåer av verklighet. Läran om korrespondenterna 

förutsätter redan framföranden som inkluderar förbindelseelement av olika slag. Vilket kan vara 

ritualer eller symboler. Andra sätt att erfara andlig kunskap anses av Faivre vara förmedlandet av 

övermänskliga krafter, involverat symboler eller gestalter såsom änglar eller immateriella andliga 

ledare.15  Dessa anses hjälpa människan att tolka universums hieroglyfer och skapa en förståelse 

mellan naturen, människan och Gud.16 

 

Transmutationsupplevelsen. Denna term hänvisar Faivre till tron på att människan och delar av 

naturen kan själsligt transformeras. Faivre anser att denna transformation går att karaktärisera som 

en förädling av människan som genom visdom eller träning når det slutgiltiga målet. Vilket kan 

variera beroende på vilken esoterisk inriktning som granskas. Denna förädlingslära kallar han för 

                                                        
10 Faivre, 1998, s. 121 
11 Granholm, 2008, s. 17 
12 Faivre, 1998, s. 119 
13 Faivre, 1998, s. 119 
14 Granholm, 2008, s. 17 
15 Granholm, 2008, s. 17 
16 Faivre, 1998, s. 119-120 
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gnosis och Faivre beskriver förädlingsprocessen ur alkemistiska termer: “Lead is transmuted into 

silver, which in turn becomes gold; and for Man, illuminated knowledge (gnosis) is supposed to 

result in a state of being, conductive to a “second birth”.” 17 Anmärkningsvärt är att strävan efter a 

second birth inte är ett måste i denna förädlingslära, utan en strävan efter ökad spirituell eller fysisk 

kunskap involveras också i det slutgiltiga målet. 

 

Förutom dessa fyra komponenter menar Faivre att följande två element ofta förekommer i esoterisk 

andlighet. Dessa ser Faivre som relativa eller sekundära då de ofta speglas i kombination med de 

andra fyra.18 

 

Överensstämmelse. Tanken om att det existerar en gemensam och inre kärna i några, många eller 

alla religiösa traditioner. Denna kärna går att nå då man söker ”under ytan” och gör jämförande 

studier. Faivre kallar detta perennialism. 19   

 

Överföring. Tanken att esoterisk kunskap och lära (gnosis) skall förmedlas på korrekt sätt och via 

rätta kanaler. Ofta sker denna överföring stegvis, genom initiationer. Tanken är också att läraren 

skall ingå i ett led av ”äkta” lärare och hans elev utvecklas till en ny ”äkta lärare”.20 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Uppsatsens syfte är att analysera ur vilka grenar av modern västerländsk esoterism Astral Projektion 

härstammar. Detta kommer att fastställas ur historiska perspektiv då syftet med uppsatsen även är 

att knyta samman de livsåskådningar som Astral Projektion har lånat teorier och metoder ifrån. 

Uppsatsen syftar även på att utförligt placera och diskutera Astral Projektion sett ur en esoterisk 

tradition. Analysen kommer att utgå ifrån Antoine Faivres fyra komponenter kring västerländsk 

esoterism. Utifrån teoriavsnittet ter sig frågeställningen relevant för undersökningen: 

 

• Vilka grenar av modern västerländsk esoterism härstammar Astral Projektion från? 

• Hur förhåller sig Astral Projektion till Faivres fyra kategorier om esoterisk tradition? 

Korrespondenterna?  

Den levande naturen? 

Föreställningar och förmedlanden? 

Transmutationsupplevelsen? 

 

1.3 Källmaterial  

                                                        
17 Faivre, 1998, s. 120 
18 Faivre, 1998, s. 119 
19 Faivre, 1998, s. 120; Karlsson, s. 17 
20 Faivre, 1998, s. 120; Karlsson, s. 17 
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För att kunna svara på frågeställningarna har jag använt mig av böcker som förmedlar läran om 

Astral Projektion, både sett ur samtida och äldre perspektiv. Samtidigt försöker materialet täcka 

flera olika teoretiska utgångspunkter inom astraltänkande, därför har både guider och böcker om 

andliga teorier använts. I åtanke får läsaren ha att litteraturen kring Astral Projektion är skrivna av 

utövare av fenomenet och därför innehar de ett subjektivt perspektiv i relation till ämnet. Därför 

kommer arbetet ofta att belysa vad utövarna anser, tror sig eller ser i frågor kring de olika 

begreppen och metoderna som brukas, istället för att vetenskapligt konstatera att de är sanningen. 

 

Robert Bruces bok Astral Dynamics - A new approach to out-of-body experience anses ofta 

betraktas som “bibeln” till fenomenet Astral Projektion. Genom att ha spenderat stora delar av sitt 

liv att studera mekaniken och dynamiken av utomkroppsliga erfarenheter har Robert Bruce 

analyserat de grundstrukturer som han anser att en utövare av Astral Projektion bör kontrollera och 

besitta för att uppleva och utveckla astrala resor. Bruce beskriver att han både från insidan och 

utsidan av den egna kroppen kommit fram till att den svårfångade nyckeln till framgång ligger i 

projektionstekniken och naturbegåvningen. Bruce beskriver i boken vägen från meditation i hemmet 

till astrala resors olika utformningar och hur utövaren skall gå tillväga för att uppleva lärorika 

astrala resor. Han lägger stor vikt i hur läsaren skall planera och repetera sina utomkroppsliga resor. 

Det går även att poängtera att Bruce försöker ta avstånd från New Age-marknaden då han ofta 

väljer att modernisera begrepp och metoder istället för att använda sig av de äldre termerna. 

 

Edain McCoys bok Astral Projection for beginners fungerar som ett komplement till föregående 

bok där författaren sätter sina egna och andras erfarenheter i fokus för att läsaren skall kunna skilja 

på olika metoder som vägleder utövaren. Precis som Bruce anser McCoy att de personliga 

förberedelserna är ytterst relevanta för att uppnå det meditativa stadium som utövaren behöver för 

att uppnå och spirituellt utveckla de astrala resorna. McCoy menar även att yttre påverkningar 

såsom astrologi och väder kan försvåra eller förbättra de astrala resorna. Anledningen till att jag valt 

denna bok som utgångspunk beror på att den fungerar både som guide åt astrala projektörer 

samtidigt som den involverar fakta kring esoteriska förhållanden som McCoy anser viktiga element 

för astralprojektörer. Den bok går att betrakta som den mest kommersiella beskrivning av Astral 

Projektion då McCoy även är aktiv i andra New Age-rörelser och skrivit flera böcker om andra New 

Age-relaterade ämnen. Bland annat har hon skrivit böcker och guider som är relaterade till 

Witchcraft, Wicca och Tarot. 

 

Astrala resor – ut ur kroppen av Thomas Karlsson präglas av personliga erfarenheter kring Astral 

Projektion och beskriver förutom grunden till Astral Projektion de olika ”portar” som han anses kan 

användas för att utforska det astrala. Karlsson iakttar och beskriver de esoteriska drag som Astral 

Projektion besitter. Anledningen till att jag valt Karlsson bok är den svenska prägel och de 
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personliga erfarenheter han bidrar med till ämnet. Tillskillnad från de två tidigare nämnda böckerna 

har Karlsson inte haft samma påverkan på utövarna av Astral Projektion, vilket kan ge en mer 

”tillbakadragen” kunskap kring ämnet. Karlssons bok kommer användas som komplement till de 

två förstnämnda böckerna kring ämnet då han i boken presenterar delar av både Bruce och McCoys 

esoteriska teorier och strukturer. Thomas Karlsson är religionshistoriker och även skaparen av det 

esoteriska sällskapet Dragon Rouge vilket pekar på att inte bara är insatt i esoterisk lära, utan att 

han utövar delar av det. 

 

Sylvan Muldoon beskriver Astral Projektion i sin bok: The Case for Astral Projection: 

Hallucinations or Reality! (1932) Denna bok anses vara en av de tidigaste moderna förklaringarna 

av fenomenet och både Bruce, McCoy och Karlsson använder hans iakttagelser och tidiga teorier 

kring ämnet. I boken beskriver han tidigare läror som involverat utträde ur den materiella världen 

och inträde i den astrala kroppen och han använder och beskriver andra människors gestaltningar av 

Astral Projektion. Boken går att beskriva som en allmän förklaring till utomkroppsliga erfarenheter, 

för både personer som upplevt dem och för personer som är intresserade att utveckla astrala 

färdigheter. I boken Livet i andevärlden (1962) beskriver Frederick Sculthorpe egna upplevelser av 

utomkroppsliga erfarenheter utan att lägga större vikt i teorier och praktik kring ämnet. Sculthorpe 

påstår att han haft astrala upplevelser sen barnsben och med tiden lärt sig kontrollera dessa 

upplevelser för att söka kunskap i den astrala dimensionen. 

 

Dessa två sistnämnda böcker om ämnet kommer i uppsatsen agera som motvikt mot dagens 

moderna Astral Projektion och den tidigare existerande formen av fenomenet innan fenomenet New 

Age blommade upp på 1970-talet. Genom dessa två böckers beskrivning av ämnet går spår att finna 

vad som tillkommit inom Astral Projektion efter New Age-rörelsernas blomstringstid, både sett ur 

teoretisk och praktiskt perspektiv. 

 

1.4 Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen kring New Age och esoterism är bred och därför har jag i mitt arbete fått 

avgränsa mig till litteratur som involverar de teorier och metoder som berör Astral Projektion för att 

försöka svara på mina frågeställningar. Därför har litteraturen begränsats till tre böcker om New 

Age och esoterism. 

 

Roelof van den Broek och Wouter J. Hanegraafs bok: Gnosis and hermeticism – From antiquity to 

modern times bidrar med olika forskares syn och iakttagelser av esoterisk lära. Boken diskuterar 

och konkretiserar esoterism ur både ett samtida och historiskt perspektiv där beskrivningar kring 

både uppkomsten, spridning och avvikelser som den esoteriska läran genomgått. Min undersökning 

lägger i denna bok stor fokus på Antoine Faivres komponenter kring esoterisk tradition och hans 
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förklaringsmodeller till de esoteriska ursprungen både ur historiskt perspektiv och i det moderna 

samhället. Även andra teorier kommer i mitt arbete användas som teoretiska utgångspunkter trots 

att de inte har samma inverkan på resultatet. 

 

New Age Religion & Western Culture – Esotericism in the Mirror of Secular Thought är skriven av 

Wouter J. Hanegraaf, som är professor i hermetistiska filosofier vid universitetet i Amsterdam 

presenterar i sin bok esoterism och New Age både ur religionshistoriska och religionssociologiska 

perspektiv. Boken fokuserar de komponenter och strukturer som bidragit med den spridning 

esoterisk lära och inriktningar anammat under åren. 

I mitt arbete används hans presentationer som en utgångspunkt för information om både New Age 

och esoterism. Parallellt med denna bok har jag använt mig av Olav Hammer, forskare och lärare i 

religionshistoria i Lund som har skrivit På spaning efter helheten – New Age – en ny folktro? Boken 

bygger på samtal och intervjuer med människor engagerade i New Age och backas upp av 

författarens egna erfarenheter kring ämnet. Mitt arbete använder sig av Hammers bok som en grund 

till stora delar av New Age-läran, då den religionshistoriska informationen i boken centraliserar 

New Age-teoriernas framkomst och spridning fram till dagens samhälle. Vilket även utfylls med 

analyser och diskussioner kring ämnena. Tillsammans med Hammers beskrivningar och Hanegraafs 

iakttagelser om ämnet kompletterar dessa två böcker varandra utmärkt, då Hammer bidrar med 

saklig fakta och Hanegraaff bidrar med vetenskapliga teorier kring New Age. 

 

1.5 Metod 

Jag har i mitt arbete utgått från en litteraturstudie där Astral Projektion, New Age-rörelser och 

esoteriska förhållningssätt presenteras. I undersökningen kommer religions- sociologiska metoder 

användas, både ur ett historiskt och samtida perspektiv. För att svara på min första frågeställning 

kommer Astral Projektion analyseras utifrån litteratur skriven efter New Age-rörelsernas 

blomstringstid på 1970-talet. Där alla publikationer innehar olika teoretiska utgångspunkter. Dessa 

böcker kommer i analysen kompletteras av Frederick Sculthorpe och Sylvan Muldoons 

gestaltningar av Astral Projektion. Dessa böcker kommer i analysen användas för att försöka se 

förbindelsen och skillnaderna med Astral Projektion och dagens New Age-inspirerade rörelser. Ur 

den litteratur jag valt att använda mig av kommer inga personliga upplevelser användas, utan de 

personliga astrala upplevelserna får läsaren utforska om intresse finns. Arbetet kommer inte att 

gestalta hela fenomenet Astral Projektion då vissa delar inte är relevanta för undersökningen. 

 

Ur ett religionssociologiskt perspektiv kommer undersökningen att analysera vilka delar av Astral 

Projektion som astralprojektören använder sig av i vardagen för att uppnå sina astralresor och 

varifrån de härstammar. Ur ett religionshistoriskt perspektiv kommer analysen att peka på och 

bekräfta vilka delar av Astral Projektion som hämtats och lånats från tidigare religioner och 
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religiösa inriktningar. Eftersom Astral Projektion och liknande New Age-inspirerade rörelser ofta 

innehar ett eklektiskt förhållningssätt och hämtat inspiration från andra religioner så kommer 

analysen att försöka besitta ett subjektivt perspektiv gentemot utövarna. Då deras erfarenheter, 

metoder och utgångspunkter kan variera kraftigt beroende på syftet med den astrala resan. 

 

Analysen kommer även att placera Astral Projektion i en esoterisk tradition ur Faivres kategorier 

som presenterats i teoriavsnittet. Undersökningen kommer att bemöta de västerländska esoteriska 

strömningarna i Astral Projektion genom att jämföra, reflektera och iaktta de likheter som de 

besitter. Faivre anser denna metod är det preliminära steget för att granska deras uppkomst, 

utveckling, ombildning, förskjutning och migration. Likaså gäller detta för att granska esoterismens 

historiska och kulturella sammanhang.21  

 

1.6 Disposition 

Efter detta inledande kapitel kommer nästföljande två kapitel presentera Astral Projektion och New 

Age ur ett mer avancerat perspektiv. Kapitlet om Astral Projektion kommer att ge läsaren en 

bredare kunskap om fenomenets djupliggande andliga teorier och strukturer. Kapitlet beskriver de 

andliga dimensionsteorier, synen på den eteriska/astrala kroppen, inträdandet i den astrala kroppen 

och metoder som anses brukbara för att inträda i den astrala kroppen.  

 

Kapitlet om New Age kommer att belysa de historiska utgångspunkterna som dagens New Age-

rörelser härstammar ifrån. Kapitlet kommer ha en historisk prägel där New Age först presenteras för 

att sedan följa den utveckling filosofierna och teorierna genomgått under de decennier som de 

alternativa livsåskådningarna existerat. Arbetet kommer inte att lägga stor vikt vid de tidpunkter i 

historien där alternativa världsbilder och religioner valts att hållas hemligt på grund av yttre 

påfrestningar av makthavande karaktärer och religioner. Trots att detta är en viktig faktor av 

uppkomsten av dagens New Age så kommer det summeras relativt enkelt för att läsaren skall få en 

djupare helhetsbild över New Age, istället för en historisk kunskap. Avsnittet kommer att avgränsas 

och peka på de inriktningar och synsätt som påverkat Astral Projektion i dagens samhälle. Vilken 

innebär att flera viktiga uppsamlingsinriktningar och synsätt lämnas åt sidan, som inte haft lika 

stark påverkan på Astral Projektion som de nämnda. 

 

Arbetets sista kapitel kommer att analysera vilka grenar av New Age som Astral Projektion 

härstammar och utgår ifrån, samt placera in Astral Projektion i en esoterisk tradition. Vilket följs 

upp av en summerande resultatdel där de olika slutsatserna presenteras. 
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2. Astral Projektion – en bakgrundsgestaltning 

”Welcome to a world in wich time and space have no meaning and no influence. This is the world known as 

the astral plane, an etheral realm that often is perceived as being parallel to and interpenetrating our own 

physical world, but wich remains unseen by the eyes of our normal consciousness.”22 

 

Med dessa två meningar inleder McCoy sin bok Astral Projection for beginners. I följande kapitel 

kommer jag att belysa Astral Projektion utifrån utövarnas perspektiv. För att förstå grunderna i 

Astral Projektion krävs att läsaren besitter en djupare kunskap kring olika läror om dimensioner och 

den eteriska kroppen som utövare av Astral Projektion och andra New Age-inspirerade läror är 

influerade av. Efter en djupare introduktion till lärorna om de astrala och närliggande 

dimensionerna kommer avsnittet behandla delar av livsåskådningarna kring den eteriska kroppens 

funktioner. Slutligen kommer avsnittet att presentera det utövarna anser vara inträdandet i 

astralkroppen och astralresans förlopp och syfte.  

 

2.1 Dimensionsteorier 

Utövare av Astral Projektion anser att alla ickefysiska nivåer av existensen vibrerar i en högre 

frekvens än all fysisk materia som människan känner till. Bruce menar att det gör dem osynliga och 

omöjliga att upptäcka för människan med hjälp av hennes fem sinnen, vilket går att jämföra med 

röntgenstrålning, gravitation, ljus och mikrovågor som existerar på jorden i samspel med varandra. 

Enligt Bruce har dessa ickefysiska krafter kunnat bemästras av människan då de inte vibrerar 

tillräckligt snabbt, vilket han anser är skillnaden mellan fysisk vetskap och ickefysisk existens. Alla 

de ickefysiska krafter ses som unika och har speciella egenskaper som påverkar människan. Bruce 

menar också att det astrala planet är en del av dessa ickefysiska nivåer av existensen vilken är 

mycket komplext utformad tillskillnad från den mer stabila fysiska världen som människan existerar 

i. Utövaren tror sig med hjälp av meditativt sinnestillstånd kunna dechiffrera den vibrerande 

ickefysiska frekvensen för att träda in i den astrala dimensionen. 23 

 

De moderna dimensionsteorierna inom New Age härstammar från österländska esoteriska teorier 

och innefattar sju huvuddimensioner eller ickefysiska nivåer av existens, inkluderande den fysiska 

dimensionen. Enligt samtliga moderna skildringar av Astral Projektion anses varje dimension 

innefatta sju olika planer, eller nivåer. Varje plan och nivå är påstådd att innefatta sju olika 

underdimensioner och undernivåer. Bruce anser att dessa dimensionsteorier svåra att kategorisera ur 

ett vetenskapligt perspektiv.24 Bruce väljer att kalla den dimension närmast den fysiska nivån The 

Real-Time Zone (realtidszonen). Det är ofta denna dimension som projektören anser sig själv 

                                                                                                                                                                                        
21 Faivre, 1998, s. 121 
22 McCoy, 1999, s. ix 
23 Bruce, 1999, s. 6 
24 Bruce, 1999, s. 6-7 
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befinna i vid astralprojektion.25 Bruce menar att realtidszonen enklast kan förklaras som en 

buffertzon, eller mellanhandsyta som anses dela den fysiska dimensionen med den astrala 

dimensionen. Realtidszonen anses ha flera likheter med den fysiska dimensionen. Bland annat en 

liknande tidsuppfattning som den fysiska dimensionen.26  Efter realtidszonen anses den astrala 

dimensionen existera närmast det fysiska planet där utövaren tror att den flödar från realtidszonen 

vidare ut i universum. Den astrala dimensionen anses vara unikt relaterade till invånarna av den 

fysiska dimensionen. Utövare av Astral Projektion betraktar den astrala dimensionen som ett 

tankenät som genomsyrar universum i avsikt att fånga upp skapelser av medvetandet. Detta 

tankenät fångar inte bara upp människans medvetande utan alla uppfattningar som levande ting 

utsöndrar anses samlas upp i den astrala dimensionen.27 McCoy menar att vissa utövare av Astral 

Projektion inte ser astralresan som en resa till andra dimensioner, utan en resa djupare in i 

människan, de inre planen. Trots detta är dimensionernas uppbyggnadsstruktur likadant utformat, 

trots att denna beskrivelse ofta används som en personlig känslomässig beskrivning om 

upplevelsen. 28 

 

2.2 Eteriska kroppen & astralkroppen 

Den eteriska kroppen anses av utövare till Astral Projektion vara bunden till den fysiska kroppen 

och är uppbyggd av subtila energifält. Inom andra New Age-inspirerade läror kallas detta energifält 

ibland för aura eller auror.29 Inom Astral Projektion används ofta indisk filosofi för att närma sig 

dessa energifält. Vanligtvis talas det om kroppens sju chakras som motsvarar olika energinivåer, 

medvetandetillstånd eller vibrationer. Utövare av Astral Projektion menar att motsvarighet till dessa 

chakror finns omskrivet i flera olika kulturer och religioner med liknande egenskaper som 

gemensam nämnare.30 Chakras anses fungera som portar mellan den fysiska kroppen och 

astralkroppen. Dessa sju chakras tros korrespondera med olika fysiska, emotionella och mentala 

känslor. När sjukdomar eller dålig balans mellan chakrorna påverkar kroppen menar McCoy och 

Karlsson att flödet av livsenergierna rubbas, vilket anses påverka den fysiska hälsan. Det finns flera 

olika förklaringar till chakras, men inom New Age förklaras de ofta som knutpunkter där 

livsenergier korsar varandra och inom Yoga anses chakras ha en central roll. Genom ett meditativt 

stadium tror sig utövaren av Astral Projektion kunna frigöra dessa energier till astralkroppen. 31 

 

Den eteriska kroppen får inte blandas ihop med den astrala kroppen då dessa två anses vara två 

olika delar av den fysiska kroppen. I Sculthorpes bok Livet i andevärlden från 1962 beskrivs den 

                                                        
25 Bruce, 1999, s. 7 
26 Bruce, 1999, s. 7-8 
27 Bruce, 1999, s. 8-9 
28 McCoy, 1999, s. x 
29 Bruce, 1999, s. 10 
30 McCoy 1999, s. 30-32; Karlsson, 2005, s. 73-76 
31 McCoy, 1999, s. 30; Karlsson, 2005, s. 73-74 
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eteriska kroppen som en större variant av den fysiska kroppen, och dess överskjutande del är det 

som ibland kallas för auran. Den eteriska kroppen anses också besitta ansvar för kemiska och andra 

processer i den fysiska kroppen. Den astrala kroppen däremot beskrivs som en blåfärgad lysande 

kopia av den fysiska kroppen som vid sömn svävar intill eller över den fysiska kroppen. Den astrala 

kroppen anses ha kontroll över känslor och tankar.32 Utövare av Astral Projektion menar att den 

astrala kroppen fortfarande är aktiv när den fysiska kroppen sover, då den fysiska kroppen enbart 

inträder i ett meditativt transstadium. Ju djupare nivå av trans den fysiska kroppen besitter desto 

starkare anses den eteriska kroppen bli. När den eteriska kroppen expanderar överförs medvetandet 

automatiskt in i den astrala kroppen. Bruce anser detta som det första steget i flera 

projektionsprocesser där varje del av den fysiska kroppen projekteras till den astrala kroppen. Bruce 

menar även att den astrala kroppen inte kan skiljas helt från den fysiska kroppen medan den 

fortfarande lever, utan den astrala kroppen är fastlänkad med den fysiska kroppen.33 Både Bruce 

och Karlsson menar att detta ofta föreställs genom en silvertråd som sammanlänkar den fysiska 

kroppen med den astrala.34 

 

2.3 Inträdandet i den astrala dimensionen 

Astral Projektion utövas genom att projektören använder sig av olika meditativa metoder för att 

uppnå ett hypnagogt eller klardrömstillstånd. Ett klardrömstillstånd går att förklara som ett tillstånd 

mellan vakenhet och sömn där du är medvetande eller delvis medvetande om att du drömmer. Bruce 

menar att ett hypnagogt tillstånd går att förklara som ett djupare steg av klardrömtillståndet och är 

ofta förknippat med en drömparalys, där människan inte kan röra den fysiska kroppen, men ditt 

medvetande fortfarande är vaket. Han menar att drömmar går utifrån detta tillstånd att 

karaktäriseras som hypnagoga hallucinationer.35 I dessa två tillstånd anser Bruce att medvetandet 

övertar kontrollen kring drömmarnas utformning och händelseförlopp och det är skillnaden mellan 

detta tillstånd och ”vanliga” drömmar.36  

 

McCoy menar att Astral Projektion innebär att utövaren frigör medvetandet till andra platser än den 

fysiska kroppen med hjälp av de projektioner som skapas i det hypnagoga tillståndet. Genom att 

öppna kroppens energifält (chakras) och frigöra dem till den astrala kroppen menar McCoy att den 

astrala resan startas. Hon menar även att genom resor till det förflutna, samtiden och framtiden kan 

utövaren ackumulera erfarenheter för att utvecklas i den fysiska dimensionen.37 Utövaren kan själv 

påverka vad den astrala resan har för destination och vilka erfarenheter som skall projekteras 

eftersom det medvetna fortfarande har kontroll över drömmarna. McCoy menar även att Astral 

                                                        
32 Sculpthorpe, 1962, s. 127 
33 Bruce, 1999, s. 10-11 
34 Bruce, 1999, s. 7; Karlsson 2005, s. 99 
35 Bruce, 1999, s. 113 
36 Bruce, 1999, s. 44 
37 McCoy, 1999, s. x 
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Projektion är läran om att skicka ut medvetenheten till andra platser, tider eller världar för att sedan 

hämta tillbaka det med full vetskap om vad som hänt.38 Resorna betraktas av utövaren som ut-ur-

kroppenupplevelser eller utomkroppsliga erfarenheter. 

 

När författarna talar om utomkroppsliga erfarenheter går det att dra flera paralleller och besitta olika 

perspektiv kring vad det är och varför de anses uppkomma. Många människor talar om dessa 

upplevelser då de anses ha haft en ”nära döden-upplevelse”. Andra influeras av droger för att 

uppleva utomkroppsliga upplevelser. Bruce menar att gemensam nämnare i situationerna där ut-ur-

kroppenupplevelser uppnås anses vara den frigörelse den astrala kroppen gör ifrån den fysiska 

kroppen.39 Både Karlsson och Bruce menar att denna upplevelse till en början kan vara mycket 

skrämmande vilket förutsätter att astralprojektören tar sin träning på allvar för att uppleva 

tillfredställande astralresor.40 Utövare av Astral Projektion menar att dessa utomkroppsliga 

erfarenheter är den astrala kroppen frigörelse från den fysiska dimensionen ut i realtidszonen eller 

den astrala dimensionen. Utövare menar även att den astrala kroppen kan ta vilken gestaltning som 

helst, eller ingen alls. Till en början anses astralresenärerna ofta besitta känslan av en lättare variant 

av den fysiska kroppen. Karlsson menar att kroppens sinnen smälter samman och tar ut varandra i 

den astrala dimensionen och utövaren tror sig se ljud och höra färger. 41 Väl inne i den astrala 

dimensionen vittnar utövare genom historien på flera iakttagelser som skiljer sig från den fysiska 

dimensionen. En av de mest markanta skillnaderna anses enligt Karlsson vara att är tiden och 

rummet inte är några stora hinder. Liknande ett drömtillstånd menar han att tiden uppfattas 

stillastående i det astrala planet jämfört med tiden i den fysiska dimensionen. Han anser även att 

rummet blir mindre begränsat och astralresenären finner inga hinder i att färdas genom väggar eller 

låta föremål passera genom astralkroppen.42 Det finns dock beskrivningar av utövare som säger sig 

ha mött ogenomträngliga hinder. Dessa anser Karlsson vara medvetet skapade av andra personer 

som vill upprätthålla en barriär till sina fysiska eller astrala domäner.43 Robert Bruce beskriver hur 

utövaren skall gå tillväga för att bemästra konsten att gå, flyga, genomtränga objekt och färdas i 

ljusets hasighet i den astrala dimensionen. Jag väljer att i denna bakgrund inte gå in djupare på hur 

utövaren skall bemästra sina astrala färdigheter, utan enbart förklara hur individuella projektioner 

utformas. 

 

2.4 Väcka astralkroppen 

Genom att försätta sig i ett meditativt, avslappnat transstadium anser sig utövaren av Astral 

Projektion förskjuta sitt medvetande till den astrala kroppen för att påbörja resan ut i den astrala 

                                                        
38 McCoy, 1999, s.ix 
39 Bruce, 1999, s. 39 
40 Bruce, 1999, s. 39-41; Karlsson 2005, s.13-16, 97-98 
41 Karlsson, 2005, s. 98 
42 Karlsson, 2005, s. 109 
43 Karlsson, 2005, s. 110 
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dimensionen. Denna del av min beskrivning om Astral Projektion lägger större vikt på de metoder 

som en astralprojektör ofta använder sig av. Läsaren måste ha i åtanke att dessa metoder kan 

användas på flera olika sätt beroende på vem utövaren är och vilken sorts astralresa som vill 

uppnås.  

 

Meditation anses av de flesta astrala projektörer som den främsta porten till astralresor. Både 

McCoy, Bruce och Karlsson nämner meditationen som den mest centrala delen av det praktiska 

inom Astral Projektion. McCoy menar att genom att meditera strävar utövaren efter en inre kontroll 

och mental träning. De tre huvudsakliga målen med meditation anses vara avslappning, 

krafthämtning och medvetandevidgning.44 McCoy förklarar processen som en progressiv 

avslappning där utövaren fokuserar på spända delar av kroppen för att låta livsenergin flöda 

enklare.45 I detta tillstånd anser sig utövaren kunna uppnå ett klardrömstillstånd eller det hypnagoga 

tillståndet vilket krävs för att astralprojektera. Även om du inte utövar Astral Projektion anser 

McCoy att meditation förgyller flera aspekter av livet. Hon menar att alla anser sig finna framgång i 

att meditera och slappna av genom att kontrollera sin medvetenhet. 46 McCoy menar även att det 

behövs en god kunskap om meditation för att kunna utöva astral projektion och det tar ofta flera 

månaders träning för att uppnå framsteg och resultat. 47 Vid sidan om avslappnande meditation 

anses hypnos vara ett medvetandetillstånd som har likheter med drömsömnen, men som till skillnad 

från denna inte kan fastställas med fysiologiska kriterier. Karlsson menar att hypnosen kan liknas 

med den shamanismiska transen och anses föra den hypnotiserade i kontakt med inre världar och 

föreställningar. Han beskriver även att utförandet kan ledas av en hypnotisör och kallas då 

heterohypnos, eller uppnås utan medverkan av någon annan och kallas då självhypnos.48 Med hjälp 

av denna meditativa grund kan andra metoder även kombineras för att utföra en astral resa. Genom 

att tillsätta meditationen med nästkommande metoder anses utövaren kunna försätta sig i ett 

transtillstånd. 

 

Visualisering anses av Karlsson vara en port till den astrala dimensionen.49 Bruce menar att 

fantasier existerar på det astrala planet, men astralplanet och fantasier är inte detsamma.50 Som 

tidigare nämnt så anses det astrala planet fungera som ett nät för att fånga upp människans fantasier 

och medvetenhet. (Se kapitlet 2: Dimensionsteorier.) Karlsson och Bruce menar att utövaren kan 

visualisera specifika fantasier eller objekt dit medvetandet kan överföras, och alla människor anses 

besitta egenskapen att själva fantisera ett objekt, scenario eller person utan träning eller undantag. 

                                                        
44 Karlsson, 2005, s. 70 
45 McCoy, 1999, s. 14-15 
46 McCoy, 1999, s. 12-13 
47 McCoy, 1999, s. 13 
48 Karlsson, 2005, s. 77 
49 Karlsson, 2005, s. 84 
50 Bruce, 1999, s. 44-45 
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Men att kontrollera och överföra astralkroppen till objektet är det komplicerade i utövandet.51 Bruce 

menar att visualiseringar och föreställningar är vara samma sak. Han fortsätter: “You cannot really 

see memories or fantasy creations, but they are so vivid and realistic that they are indistinguishable 

from any mind's eye creation that is more visual.”52 Bruce anser även att föreställningar/fantasin är 

generatorn till alla människans drömmar, oavsett vad drömmen innefattar.53 Tillsammans med den 

grundläggande meditationen kan utövaren enklare uppnå ett transtillstånd om visualiseringar 

tillämpas. Detta beskriver både McCoy och Bruce som individuellt då olika utövare använder olika 

tekniker.54 

 

Även drömmen anses av Karlsson vara en port till den astrala dimensionen. Han menar att inom 

shamanismen talas det ofta om två olika typer av drömmar, stora och små drömmar. De små 

drömmarna anses röra sig kring det personliga omedvetna vilka ses som obestämda och 

osammanhängande. De stora drömmarna anses röra sig i det kollektiva omedvetna eller det astrala, 

dessa är oftast klara och symbolladdade.55 McCoy menar att en astral dagbok är användbart, inte 

enbart för att recitera vad som sker i drömmarna, utan även för att se vilka astrologiska och 

meterologiska problem som kan påverka drömmarna. Vilket hon anser kan leda till ökad spirituell 

kunskap.56 

 

Robert Bruce anser att musik kan användas för att finna en inre sinnesstämning som kan hjälpa 

utövaren att behålla fokus under en astral resa.57 Trots detta anser han att detta bara skall användas 

vid behov, då musik också kan påverka de astrala resornas utformning och skapa spänningar under 

meditationen. McCoy menar att utövaren inte skall bli underordnad musik eller ljud för att uppnå 

Astral Projektion.58 Även dans anses vara ett kroppsligt aktivt sätt att nå det astrala. Karlsson 

berättar att idrottsmän har beskrivit hur de ser sig själva ovanifrån mitt under en topprestation, på ett 

sätt som överensstämmelser iakttagelser kring utomkroppsliga erfarenheter.59 Bruce och Karlsson 

anser att motion främjar den astrala kroppen utveckling och historiskt sett anses dans vara den 

fysiskt aktiva metod som använts mest för att uppnå astralprojektioner. 60 

 

McCoy diskuterar användandet av droger som anses vara en genväg till att frigöra astralkroppen 

och expandera den ut i den astrala dimensionen. Droger och örter är ett mycket kontroversiellt ämne 

och debatteras flitigt av de astrala projektörerna. Eftersom det uppstår en kemisk reaktion i kroppen 

                                                        
51 Bruce, 1999, s. 45-46; Karlsson, 2005, s. 84-86 
52 Bruce, 1999, s. 45 
53 Bruce, 1999, s. 45-47 
54 Bruce, 1999, s. 44-47; McCoy, 1999, s. 14-15 
55 Karlsson, 2005, s. 82 
56 McCoy, 1999, s. 26 
57 Bruce, 1999, s. 85 
58 McCoy, 1999, s. 42 
59 Karlsson, 2005, s. 88-89 
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anser McCoy att droger inte är lämpligt att använda då resan uppkommer efter något utövaren 

”tagit” istället för något som utövare själv ”skapat” och lärt sig kontrollera.61 McCoy menar att 

utövaren skall lära sig att kontrollera Astral Projektion innan användandet av droger som 

hjälpmedel används. Hon menar även att ”minimalt relaxerande örter” enbart skall användas om 

utövaren känner sig stressad och har svårt att slappna av. Hon påpekar även att utövaren skall ha 

kontroll över den astrala resan och inte tvärt om, vilket kan påverkas av användandet av droger.62  

 

2.5 Astralprojektionens syfte 

Syftet med den astrala resan går att diskutera djupare då individuella projektioner kan ändra målet 

med resan. Utöver den nyfikenhet som utövare kan ha för att utveckla sin astrala kropp i den astrala 

dimensionen så finns det andra syften med att praktisera Astral Projektion. McCoy menar att 

utövaren skall främst sikta på att utvecklas spirituellt, och till hjälp notera och analysera de astrala 

resorna.63 Enligt McCoy och Bruce anses det ultimata målet för spirituellt utvecklande ligga i en 

gömd del av den astrala dimensionen som skall förvara Akashic Records. Ordet härstammar från 

sanskrits akasha vilket betyder själ eller ande.64 En svensk översättning kan vara själsdokument, 

eller andliga dokument. Robert Bruce förklarar dessa dokument: 

”They are a permanent record of every thought, perception, and event that has ever occurred, like a huge and 

infinitely detailed history book, where past events can be accessed, viewed, and even experienced 

firsthand.”65 

 

McCoy beskiver dessa dokument som berättelser om det förflutna, nutiden och framtiden som 

framförs till utövaren på individuella sätt. En variation av muntliga berättelser, animerade filmer 

och karaktäristiska levande målningar beskrivs av McCoy som en förklaring till hur dessa 

berättelser föreställs för utövaren. Hon påstår att utövaren kan ställa frågor till Akashic Records för 

att finna information om själens resor på jorden, både i förflutna och det framtida.66 McCoy belyser 

även den astrala etiken när utövaren använder sig av dokumenten, då även andra individers själar 

kan läsas om vilka i vissa fall kan vara förbjudet.  

”The Akashic Records are probably the greatest single source of spiritual wisdom you will 

encounter in this life time, so you don’t want to run the risk of losing the privilege to consult them 

as a result of misusing them.”67 

 

 

                                                                                                                                                                                        
60 Bruce, 1999, s. 78; Karlsson, 2005, s. 89 
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64 McCoy, 1999, s. 190 
65 Bruce, 1999, s. 173 
66 McCoy, 1999, s. 189-191 
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3. New Age –en resa inom alternativa livsåskådningar 

New Age är i dagens samhälle en mycket svårdefinierad term då rörelsen brukar beteckna en hel 

grupp av olika idéer, system, tekniker och företeelser som verkar ha något gemensamt.68 Hammer 

menar att visionerna om målen är oftast gemensamma, men vägarna att nå dem skiftar beroende på 

vilka kategori av New Age som praktiseras. I mitt arbete kommer begreppet New Age användas 

synonymt med nyandlighet. Då uppsatsen inte sträcker sig långt utanför New Age-rörelsernas 

begrepp och metoder finner jag användandet av ordet nyandlighet speglar Astral Projektion på ett 

acceptabelt sätt. 

 

Världens största religioner (kristendom, judendom och islam) anses vara skapade av på grunder av 

teologer och makthavare som oftast besitter liknande drag och föreställningar. Västvärlden anser 

ofta att detta är hur en religion ”bör” se ut.69 En organiserad religion bejakar ofta värdet av 

traditioner och dogmer. Hammer menar att New Age i sin tur betraktas ofta som en religiös 

inriktning utan dogmer, fasta ritualer eller tydligt medlemskap. Vilket paradoxalt nog medför att 

tron går att bejaka utan att anamma etiketten. Utryck som New Age-anhängare eller New Age-

troende väljs ofta bort av personer som utövar någon form av nyandlighet. En hel del människor 

tror på reinkarnation eller anammar meditation och healing i vardagen men väljer att ta avstånd från 

begreppet New Age. Hammer anser att skillnaden mellan New Age och centralstyrda religioner är 

det faktum att de centralstyrda religionerna kan bjuda på en viss lära, medan New Age enbart i 

efterhand kan se vilka tankar och läror som verkligen påverkar utövarna.70 

 

Om vi blickar mot Indien så existerar det religioner med liknande drag som New Age; hinduismen. 

För några hinduer anses recitation av heliga skrifter vara den mest centrala ritualen, för andra kan 

tanken om reinkarnation finnas mer centralt. Vissa gestaltar Shiva som största gud, andra dyrkar 

Vishnu. Dessa beskrivningar förefaller även inom New Age, där utövare gärna väljer delar av 

religioner att impregnera i det vardagliga livet. Det går att likna New Age med ett nätverk där idéer 

sprids genom vänner och bekanta. I andra fall kan denna spridelse te sig genom kurser eller 

diskussionsseminarier.71 Hammer menar att motståndsrörelser genom historien har pekat på den 

bristande logiken kring den esoteriska läran New Age står för och vid flera tillfällen i det förflutna 

har dess läror varit förbjudna. Den New Age som existerar i dagens samhälle blossade långsamt upp 

på sextiotalet, för att nå sin kulmen på sjuttiotalet. På sextiotalet ansågs religion stå för det 

traditionella, borgliga, enformiga och dogmatiska.72 För att förstå sextiotalets motkulturella 

strömningar (som på sjuttiotalet skapade termen New Age) där en distinktion mellan religion och 

                                                        
68 Hammer, 1997, s. 18 
69 Hammer, 1997, s. 20  
70 Hammer, 1997, s. 20-23 
71 Hammer, 1997, s. 21-22 
72 Hammer, 1997, s. 276 
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andlighet skapades måste vi först blicka tillbaka i historien för att se vilka influenser New Age-

lärorna hämtat inspiration från.   

 

3.1 Hellenism som föregångare 

Namnet hellenism syftar på den kulturform som skapades under antiken för drygt tvåtusen år sedan. 

Efter Alexander den Stores död 323 f.vt föll hans rike snart sönder. Detta innebar att olika kulturer 

och livsstilar fick en chans att beblandas. Människor från alla delar av västra och östra Medelhavet 

möttes med mellanöstern. I skenet av detta uppstod kosmopolitiska städer såsom Alexandria där 

mångkulturen var ett faktum.73 Hammer menar att människor slutade styras av släkttillhörighet och 

bakgrund och istället införlivades ett mer anonymt individualistiskt samhälle där ständiga kontakter 

och möten över etniska gränser bidrog till kulturell och religiös utveckling.74 Trots att namnen på de 

inhemska gudarna skiljde sig åt så föreställde man sig att gudarna i de olika kulturerna ofta var 

”samma” gudar. Hellenistiska författare satte obekymrat likhetstecken mellan gudarna. Resultatet 

blev en nyskapelse av samhället där en religionsblandning bidrog med kunskap om religionernas 

liknande drag. I det hellenistiska samhället korsades grekisk filosofi, egyptisk lära och orientaliska 

läror, vilket bidrog till att nya livsåskådningar uppkom. En av dessa läror präglade av Platons 

liknelse av att människan är fastfjättrad i en grotta och bara varseblir verkligheten genom de 

skuggor som projiceras på grottans väggar. Av denna liknelse och andra läror framkom slutsatser 

och teorier att människan anses leva i en illusion, men genom mystiken eller religiöst färgade 

insikter går det att se den eviga världen utanför illusionen.75 Filosofier, ideologier och religiösa 

inriktningar kom att under denna period forma ett flertal viktiga världsbilder som påverkat dagens 

New Age-läror, exempel på inriktningar kan vara gnosticismen och hermetismen. 

 

Den tidigt kristna gnosticismen anses grunda sig i en dualistisk världsbild där människoskälen är 

fångad den fysiska (materiella kroppen) och det materiella anses vara något i grunden ont.76 Dessa 

uppfattningar ligger inte långt ifrån hinduismens negativa syn på att återfödas till ett liv på jorden. 

Människan anses ha en inre förmåga att söka och finna det inre ljuset för att finna världsliga 

religiösa svar.77 Hermetismen är ett begrepp som ofta korresponderar med de läror som härstammar 

från de filosofiska texterna Corpus Hermeticum som anses vara skriva omkring vår tideräknings 

början.78 I grund anses hermetismen spegla en världsbild där världsalltet härstammar från en 

gudomlig kraft. Från denna gudomlighet utgrenar sig verkligheten i ett flertal nivåer av successivt 

                                                        
73 Hammer, 1997, s. 289 
74 Hammer, 1997, s. 290 
75 Hammer, 1997, s. 290 
76 van den Broek, 1998, s. 11 
77 van den Broek, 1998, s. 9-10 
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ökande nivåer diversifieringar. Corpus Hermeticim anses förmedla de läror som krävs för att 

dechiffrera nivåerna av verklighet för att uppnå gudomlig uppenbarelse.79 

 

Efter att Rom föll och kristendomen segrade i västra Europa verkade de hellenistiska 

religionsbildningarna dö ut, eller försvinna under jorden. Under flera århundraden kom den kristna 

läran ha en företrädande roll i att förmedla sanningsläran i västvärlden.80  Under 1500-talet och i 

ännu högre grad 1600-talet började naturvetenskapen frigöra sig från de kyrkliga instansernas 

tolkningsföreträdelse och lyckades göra stora framsteg. Hammer menar att den kanske viktigaste 

utvecklingen vetenskapen producerade under denna period var den forskningsmetod som växte 

fram. Observation, belägg och hypoteser blev pelarna i det vetenskapliga arbetet.81 Vetenskapens 

strikta regler och avståndstagande från religion och det vidskepliga fick under 1800-talet starka 

motståndskrafter i romantikens uppkomst. Romantiken förkastade upplysningenstidens 

förnuftsideal och Hammer menar att den placerade känslan och intuitionen i centrum.82 Tron på 

andar, ockultism, alternativa världar och övernaturliga krafter blev återigen accepterat i samhället.83 

Det var också i senromantiken som västvärlden kom i kontakt med indiska religioner vilka idag har 

stora influenser på New Age-rörelserna. I slutet av 1800-talet och början på 1900-talet upp kom 

flera andliga revolutioner till följd av romantikens syn på känslan och upplevelsen.84 

 

3.2 Esoterisk lära 

Det finns inga bevis på att ordet esoterism användes innan 1828 då det förekom i en skrift av 

Jacques Matter som använde det som motsvarelse till ”hemligt lära”. Efter detta framkommer ordet 

mer i historien och utmärker sig på tre olika sätt. Som tidigare nämnts korresponderar esoterism till 

”hemlig lära” eller ”hemlig vetenskap”.85 Ur en andra kontrast utrycker sig ordet som en förklaring 

på vad som är ”gömt” inom naturen eller människan. I detta scenario betyder ordet ”gömt” kunskap 

som kan flöda ur kroppens spirituella center, som en gudomlig eller semigudomlig verklighet. 

Faivre menar att esoterism i denna bemärkelse ses som de vägar eller tekniker som möjliggör detta 

spirituella center i människan, eller utvalda personer. Dessa vägar eller tekniker behövs för att 

kunna uppnå sann förädlingslära eller uppnå personlig förändring. Ur en tredje kontrast används 

ordet esoterism som en term som refererar till olika skrifter och verk.86 
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85 Faivre, 1998, s. 117 
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3.3 Teosofin som uppsamlare 

Hammer menar att teosofin går att betrakta som en av de största andliga rörelser som har haft 

påverkan på dagens New Age. Från teosofin härstammar begrepp som karma, reinkarnation, aura 

och chakra.87 Den teosofiska rörelsen skapades 1875 av Helena Blavatsky och var en sektliknande 

rörelse där magi och ockultism sattes i centrum.88 Teosofisamfundet var inspirerat av egyptiska, 

indiska och gnostiska filosofier. Både tankarna kring universum och människan är lånade från 

gnostiska och hermetiska filosofier där de tillsammans blandades med en mängd termer och 

föreställningar mellan olika religioner och livsuppfattningar. Blavatsky omdefinierade universum 

och människan ur karaktäristiska ”talmagiska” siffror som siffran sju genom de gnostiska och 

hermetiska grunderna som skapades 1800 år tidigare. Likaså betonade hon så att astrologisk 

vaksamhet sattes i fokus som hon menade var ett redskap för att utveckla människans inre andliga 

förvandling.89 Starkast inflytande hade buddhismen och hinduismen och det är även därifrån de 

flesta termer är tagna för att sedan omdefinieras av Blavatsky.90 Hammer menar att det går att påstå 

att teosofin reducerade religionernas uppbyggnad till enkla mönster, där bitar plockas ut för att 

passa en individuellt religiös modell. Detta har i sin tur påverkat New Age i dagens samhälle där 

religioner plockas isär för att sedan plockas ihop för individuella ändamål. Detta kallas för 

eklekticism, där lärobyggnaden tagit element från andra lärobyggnaden.91 

 

Efter Blavatskys död 1891 kom teosofin att vidareutvecklas och splittras till olika undergrenar som 

exempelvis Arcane School och Antroposofin. Det sistnämnda anses vara en esoterisk tolkning av 

kristendomen som påverkat dagens New Age genom införandet av de utopiska och praktiska 

världsförbättrande dragen som flera New Age-inspirerade grenar anammat.92  

 

3.4 Samtidens New Age 

I dagens samhälle har New Age spridits nästintill överallt västvärlden. Som inledningen nämner så 

kan vardagliga handlingar vara New Age-inspirerade utan att människan reflekterar över det som en 

religiös handling. En skarp parallell kan dras då en kristen person väljer att på morgonen be en 

stillsam bön i hopp om att dagen skall tillbringa lycka och glädje, likaså en icketroende som på 

morgonen läser sitt horoskop för att se om dagen tillbringar lycka och glädje. Detta kan tänkas fylla 

samma funktion i båda människornas liv. Hammer menar att det går att betrakta New Age-rörelsens 

innehåll som en tro på myter och legender som inte vetenskapligt är bevisat, men utövarna vill se 
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dem som insikter om verkligheten.93 Både Hanegraaff och Hammer belyser den tanke på 

”självhjälp” som existerar i dagens New Age-rörelser. Denna självhjälp går att beskriva som inre 

föreställningar där visualiseringar påverkar den fysiska verkligheten. ”Om jag är övertygad om att 

allt jag behöver kommer till mig när jag behöver det, så kommer kosmos att organisera så att mitt 

liv blir rikt även i materiella avseenden.”94 Detta påstående går att länka samman i de flesta 

moderna New Age-rörelser där en inre harmoni också skapar en materiell frid som utövaren tar 

hjälp av. Trots detta finns det flera New Age-rörelser som inte anammar självhjälp utan innehållet 

kan variera från rörelse till rörelse allt beroende på vad individerna eller grundarna valt att 

impregnera i vardagslivet. Ofta är de livsåskådningar eller ritualer som används lånade från 

avlägsna kulturer och civilisationer men omdefinierade för att fungera i den moderna västvärlden.95 

Hammer menar att en skillnad måste av både utövare och kritiker ses mellan den ursprungliga 

livsåskådningen och den omdefinierade ”nya” livsåskådningen, exempel hedendom och 

nyhedendom. I analysen kommer de inriktningar och grenar vars ritualer och livsåskådningar som 

påverkat New Age-fenomenet Astral Projektion både ur ursprungligt och i nyandligform analyseras. 
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4. Astral Projektion – ett New Age-influerat fenomen 

Följande avsnitt kommer att behandla Astral Projektion i relation med dagens moderna New Age-

rörelser samtidigt som analysen försöker finna tidigare livsåskådningar som dagens Astral 

Projektion hämtat inspiration ifrån. Denna analys kommer sedan stå som bakgrund till min andra 

frågeställning där Astral Projektion placeras in i en esoterisk tradition. 

 

4.1 Synen på universum och människan 

De esoteriska grenar som Astral Projektion kan länkas samman med är ett flertal. Ur ett samtida 

perspektiv går teosofin att använda som en utgångspunkt där de tidigare livsåskådningar och 

ritualerna samlas upp. Synen på universum och människan sträcker sig tillbaka till gnostiska och 

hermetiska strömningar som i början på 1900-talet redigerades av teosofins nyandliga influenser. 

Flera tekniker och metoder som används av astralprojektörer har även samlats upp av teosofin som 

härstammar långt tillbaka i tiden. Där främst användandet av chakras, karma, aura och reinkarnation 

har lånats. Synen på universum, människan och meditationstekniker kan kraftigt variera mellan 

utövare men det är dessa företeelser som byggt upp fenomenet Astral Projektion. Trots att dessa 

idéströmningar och tekniker inte ser likadana ut idag finns det mycket att analysera och diskutera 

kring de förändringar som gjorts och varför dagens New Age-rörelser valt att använda dem. 

Nästkommande stycken kommer att behandla dessa idéströmningar och tekniker för att se vilken 

påverkan de har på dagens astralprojektörer. 

 

Synen på universum och människan går att länka samman med de teosofiska livsåskådningarna där 

antika teorier kring gnostiska och hermetiska idéströmningarna förts vidare. Teosofin skapade ett 

centrerat gudsbegrepp som ligger nära dagens moderna nyandlighet. Det gudomliga anses existera 

inom varje människa och ”Gud” är en förteckning på en universell och opersonlig skapande kraft, 

en evig, formlös urgrund ur vilket det skapade uppstår.96 Då författarna påpekar att huvudsyftet med 

Astral Projektion anses vara att utvecklas spirituellt och finna svar på livets svårigheter med hjälp 

av Akashic Records, så visar sig Astral Projektion vara en modern tolkning av hermetiska 

strömningar med hinduistiska vinklingar. Där konsten att finna livskunskap via meditation är det 

högsta målet, för att slippa återfödelse i den materiella världen.97 Detta är främst centralt i McCoys 

bok där hon använder spirituellt utvecklande som huvudsyfte för astralprojektörer. Begreppen kring 

Akasha populariserades av teosofin som hämtade influenser från hinduistiska läror.98 Inom 

hinduismen anses Akasha vara grunden till all existens i den materiella världen och anses vara den 

femte mänskliga substansen. Akasha används även i andra tidiga livsåskådningar såsom jainismen 

och buddhismen. Varken Muldoon eller Sculthorpe besitter dessa moderniserade teorier kring synen 
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på universum. Både Muldoon och Sculthorpe följer en klassisk teosofisk syn på universum och 

andevärlden och menar att det existerar en materiell värld och en icke-materiell värld som i parallell 

med varandra skickar vibrationer i universum som måste dechiffreras.99  

 

Det teosofiska förhållningssättet bekräftar Robert Bruce när han beskriver universum och 

människans komplexa struktur, som från en början härstammar från hinduismens teorier om 

universum och omtolkats av teosofin. I hans bok framkommer tydliga teosofiska drag då 

användande av talmagiska siffror anammas. (Se kapitel 2: Dimensionsteorier.) Sculthorpe bejakar 

dessa teosofiska skildringar av den fysiska och astrala dimensionen. Han anammar inte talmagiska 

siffror i sina beskrivningar men han liksom Bruce talar om sfärernas gränser som en bergsrygg eller 

ett hål i marken, där en förflyttning mellan dimensionerna går att utföra genom utvecklade astrala 

färdigheter.100 Sculthorpe diskuterar i sin bok om flera olika dimensioner där energierna vibrerar på 

olika sätt, där de vibrerar snabbare kallar han ”de lägre sfärerna”.101 I dessa dimensioner anser han 

att projektionerna ofta är mer abstrakta och komplexa och Sculthorpe vittnar om hemska 

upplevelser i ”de lägre sfärerna”. Bruce menar att dessa dimensioner där energierna vibrerar 

snabbare är Higher-Level Projection vilket har samma innebörd som Sculthorpes beskrivning av 

dimensionerna, där ”djupare sanningar” om livet går att finna men de är svårare att tolka. 102  

 

Både Bruce och McCoy menar att den fysiska kroppen är uppbyggd av en eterisk kropp där chakras 

har stor påverkan. Muldoon däremot menar att den fysiska kroppen består av två olika motsatta 

delar, den materiella och den icke-materiella kroppen. Den icke-materiella kroppen väljer han att 

kalla för spöket.103 Han menar även att spöket är livet och medvetandets förvaringskärl och har en 

flytande skepnad.104 Han nämner däremot aldrig användningen av kroppsliga energicentras. I de 

moderna böckerna om Astral Projektion nämns innebörden av balansen mellan de olika 

chakracentren i kroppen frekvent.  Obalansen anses av både McCoy och Karlsson påverka mentala, 

emotionella och fysiska funktioner i kroppen.105 Genom att balansera och rena kroppens chakras 

menar de både författarna att utövaren kan av astral projektion försätta sitt medvetande till 

astralkroppen och utforska den astrala dimensionen. Ur vår tideräkning anses chakrasystemet 

härstamma ifrån indiska medeltiden. Till en början fanns det inga regler som pekade på vart i 

kroppen dessa chakror fanns och källor hänvisar ofta till att det fanns varierande antal i kroppen. 

Hammer menar att det var teosofin som anammade den nya versionen där antalet chakras 
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fastställdes till sju genom Charles Leadbiters bok om människans ockulta anatomi.106 Det moderna 

chakrasystemet existerar i flera olika modeller beroende på vilken utövare av Astral Projektion du 

frågar. Både Bruce, McCoy och Karlsson hänvisar till sju energicentrum i kroppen sett ur ett 

österländskt perspektiv. Bruce väljer att inte gå in djupare på de hinduistiska termer energicentren 

utgår ifrån, utan han behåller ett mindre New Age-inspirerat förhållningssätt. I förhållande till 

exempel McCoy så väljer han att enbart kalla dessa energicentrum.107 Både McCoy och Karlsson 

använder sig av strukturerade förklarningsmodeller kring både vart i kroppen de olika chakracentren 

sitter och dess ursprungliga hinduistiska namn.108 Värt att diskutera är att varken Muldoon eller 

Sculthorpe inte lägger stor vikt vid dessa kroppsliga center i sin bok från 1962. De talar däremot om 

vibrationer och andra energier som de anses uppleva i den astrala dimensionen. Dessa iakttagelser 

pekar mot att Astral Projektion har använts sig av det chakrasystem som teosofin redigerade. Men 

de har inte ansetts som normala meditationsformer förens New Age-rörelsernas genombrott på 

1970-talet. 

 

Synen på reinkarnation och karma inom Astral Projektion går att diskutera då alla utövare inte tror 

på att själen lever vidare i ett annat liv och påverkas av de handlingar som sker under vår livstid. 

Hammer menar att begrepp som karma och reinkarnation ingår i de allra flesta New Age-troendes 

föreställningsvärld.109 Varken Bruce, McCoy, Karlsson eller Sculthorpe bekräftar tanken om 

återfödelse eller om att handlingarna i det nuvarande livet påverkar återfödelse. Det går att påstå att 

Astral Projektion besitter ett eklektiskt förhållningssätt i frågan om reinkarnation och karma, precis 

som övriga New Age-inspirerade rörelser. Härkomsten av tankarna kring reinkarnation och karma 

härstammar från hinduistiska teorier om själens återfödelse beroende på karman. Hammer menar att 

det högsta målet med tidigare former av reinkarnation är att sluta återfödas, vilket ofta inte är målet 

i moderna tolkningar i New Age. Utan tanken på återfödelse för att främja lärandet är det centrala i 

den moderna reinkarnationen vilket omtolkades av teosofin och spiritismen i början av 1900-

talet.110 Eftersom grundstrukturen i den astrala dimensionen går att betrakta som projektioner av 

individens tankar så finns det inga hinder att anamma reinkarnationstankar och karmateorier. 

Sculthorpe beskriver i sin bok möten med sin avlidne fru och mor, vilket pekar på att astralkroppen 

anses leva vidare i den astrala dimensionen efter döden, men det bekräftar inte tanken om 

återfödelse.111  
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4.2 Synen på astrala metoder 

Meditationen som utövare av Astral Projektion använder varierar ofta men de flesta 

meditationstankar härstammar från österländska kulturer. De meditationstekniker som McCoy och 

Bruce förespråkar involverar ofta användandet av kroppens energicenter och frigörande 

andningstekniker. Chakrasystemet som tidigare nämnt härstammar från de indiska filosofernas syn 

på frigörande av kroppsenergier som sedan lånades av teosofin och redigerades i västerländsk form. 

Den frigörande andningen som förespråkas både i McCoy, Bruce och Karlssons böcker härstammar 

också från österländska traditioner men bearbetades på 1970-talet och ses numera som en nyskapad 

teknik eftersom den skiljer sig från de ursprung de är lånade ifrån.112 

 

Andra meditationsformer som Karlsson förespråkar härstammar från österländska traditioner, 

främst från delar av buddhismen och hinduismen, dock används dessa ofta inte enskilt utan 

bearbetas tillsammans med avslappningsmetoder. (Se kapitel 2: Väcka astralkroppen.) Tanken om 

dans och musik som meditationskälla härstammar från schamanismiska strömningar runt om i 

världen. Hammer menar att musik, dans och trummor ofta användes för att försätta schamanerna i 

ett transliknande tillstånd för att resa till någon av de kosmiska regionerna för att kalla på andlig 

hjälp för att bota sjukdomar.113 Ur ett nyschamanismiskt perspektiv finns det flera rörelser som 

använder sig av teosofiska teorier blandat med äldre schamanismiska ritualer. Även i de 

nyschamanismiska världssynerna anses anderesan vara central. Denna spirituella resa går att 

förknippa med Astral Projektion, även då om analysen visar på att dessa strömningar även 

härstammar från hinduismen och andra österländska traditioner.114 I de tidigare böckerna från 1932 

och 1962 nämner författarna inga speciella meditationsformer utan de nämnda började användas 

senare av astralprojektörer. Sculthorpe beskriver enbart vikten av tystnad, koncentration och 

avslappning för att uppnå utomkroppsliga erfarenheter.115 Vilket återigen går att bekräfta som ett 

eklektiskt förhållningssätt där utövare kan anamma de delar av metoderna som behagas, så länge 

det gynnar individen.  

 

Benämningen kring synen på auras inom Astral Projektion är förknippat med den eteriska kroppen 

som anses existera inom och runt den fysiska kroppen. (Se kapitel 2: Eteriska kroppen och 

astralkroppen.) Dessa auror beskrivs av Sculthorpe som ett energifält som i den astrala dimensionen 

fungerar som länkar mellan olika astralkropparna.116 McCoy beskriver dessa auror då hon talar om 

astralhealing. Genom astralprojektion anser hon att utövaren kan hjälpa andra människor med 

psykiska och fysiska problem. I den astrala dimensionen kan utövaren se personers auror, där olika 

                                                        
112 Hammer, 1997, s. 181 
113 Hammer, 1997, s. 108-109 
114 Hammer, 1997, s. 109 
115 Sculthorpe, 1962, s. 19, 25-27 
116 Sculthorpe, 1962, s. 20 
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färger kännetecknar olika symptom. Hon menar att dessa färger kan målas över och förbättra 

personens tillstånd.117 Även detta går att koppla samman med de anderesor som schamanismen 

anammar. Där sjukdomar är relaterade till den kroppsliga själen som anses existera i andra 

dimensioner. Schamanen sätter sig i trans för att finna personers själ i alternativa dimensioner för att 

driva bort dem från den fysiska kroppen.118 Sculthorpe beskriver erfarenheter kring hur auror 

kopplas samman i den astrala världen genom beröring och på så sätt kan tankar läsas med den 

utövaren sammanstrålar med.119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
117 McCoy, 1999, s. 197-206 
118 Hammer, 1997, s. 109 
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5. Astral Projektion i en esoterisk tradition 

Följande avsnitt kommer att granska Astral Projektion utifrån dess struktur och andliga teorier och 

placera in fenomenet i en esoterisk tradition. Den esoteriska traditionen stödjer sig på Faivres fyra 

kategorier vilka bekräfta om Astral projektion går att tyda som esoterisk lära. 

 

5.1 Korrespondenser 

Utövare av Astral Projektion anser att världen är uppbyggd av olika strukturer och dimensioner som 

måste dechiffreras av människan för att kunna se dem. Detta ter sig främst då själva 

astralprojektionen är en dechiffrering av dimensionernas struktur som enbart kan nås vid ett 

meditativt tillstånd. Vilket anammas av McCoy, Bruce och Karlsson. (Se kapitel 2: 

Dimensionsteorier.) McCoy menar att det astrala planet existerar både inom och omkring oss. Hon 

menar att människan har egenskaper att manipulera uppbyggnadsstrukturerna i den fysiska världen 

för att skapa egna världar. Det som finns inom oss (i den icke-fysiska världen, medvetandet) 

reflekteras ut i förhållanden i den fysiska världen. Därför, menar hon, kan påverkningar omkring 

den fysiska kroppen även manifesteras inuti den fysiska kroppen.120  

 

För att läsaren skall få en djupare inblick i hur denna dechiffrering och struktur hanteras av utövare 

av Astral Projektion så hänvisar jag till boken Astral Dynamics – A new approach to Out-of-body 

experience. Bruce menar att den eteriska kroppen består av tre närliggande energier som är 

förknippade med olika känslor i det fysiska planet. Den bio-energetiska kroppen anser han vara en 

underordnad och hjälpande mekanism som aktivt stödjer det fysiska intellektet och den biologiska 

livsprocessen i livet. Han beskriver den även som en exakt bio-energetisk motsats till den fysiska 

kroppen. Den andra delen av den eteriska kroppen kallar Bruce för ”den ren-energetiska aspekten” 

vilken involverar sju olika energicentras (chakras), hundratals av sekundära energicentars (mindre 

chakras) och tusentals av minimala energiutbytesportar. Inuti och runt om den avancerat uppbyggda 

eteriska kroppen cirkulerar komplexa energivägar, ingångar och utgångar, vilka inte följer samma 

strukturer som den fysiska kroppen. Den sista delen av den eteriska kroppen kallar Bruce för ”den 

expanderade energiaspekten”. Den del av den eteriska kroppen anser han vara vaken när människan 

sover eller försätts i trans. Han menar att den ”ren-energetiska” delen av den eteriska kroppen 

expanderar från den fysiska kroppen utan att avbryta den.121 Det är denna dechiffrering av den 

fysiska och eteriska kroppen blandad med en dechiffrering av universums uppbyggnadsstruktur som 

utövaren av Astral Projektion brukar för att utföra astralresor med hjälp det meditativa 

klardrömstillståndet eller det hypnagoga tillståndet. 

 

                                                                                                                                                                                        
119 Sculthorpe, 1962, s. 20 
120 McCoy, 1999, s. ix 
121 Bruce, 1999, s. 31-33 
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Tron på denna struktur varierar mellan utövare, och ofta beror detta på vilket syfte utövaren har 

med astralresorna. Undersökningen visar på att utövare av Astral Projektion inte följer några 

riktlinjer och regler för att utöva fenomenet så krävs inget kunskap eller införståddhet i dessa 

strukturer för att accepteras som en utövare av Astral Projektion. Trots detta är metodiken och 

teorierna kring ämnet uppbyggda genom korrespondenter, vilket gör att det går att placera inom 

denna kategori av esoterisk tradition. 

 

5.2 Den levande naturen  

Bruce förklarar den hierarkiska struktur kosmos besitter. Han menar att olika dimensioner och 

underdimensioner är uppbyggda på liknande sätt men vissa är svårare att nå och har starkare 

påverkan på människan.122 Sculthorpe bekräftar detta då han beskriver möten med hemska 

upplevelser i ”djupare” dimensioner. Han beskriver dessa som platser där energivibrationerna 

vibrerar snabbare än de ”normala” astrala planen. Han menar att vibrationerna är mer bekväma i de 

högre sfärerna och en sammanlänkning med.123 Det är svårt att fastställa om fenomenet Astral 

Projektion genomsyras av läran om förståelse och antiförståelse då utövare erfar astralresor på olika 

grunder och med hjälp av olika metoder. Det går att slå fast att Astral Projektion besitter olika 

element för att fastställa en förståelse som väver samman naturen och människan i parallell med 

varandra. Detta ter sig då en förståelse om hur utövaren dechiffrerar människan och universums 

struktur för att upprätta astralresor, och sett ur ett nyandligt perspektiv går det finna en hemlig lära i 

de metoder som används av utövarna. Det går även att finna att naturen är en manifestation av Gud, 

eller det gudomliga inom Astral Projektion. Sett ur utövarnas perspektiv går projektionerna som ses 

i den astrala dimensionen härstamma från den inre gudomliga kraften i människan. Sculthorpe 

beskriver i sin bok möten med Gud i den astrala världen och han anser att hans projektioner är 

manifestationer av Jesus.124 

 

Eftersom Astral Projektion anammar ett eklektiskt förhållningssätt kan undersökningen inte 

fastställa om denna syn involverar alla utövare av Astral Projektion utan variationer av synsätt och 

metoder brukas ofta. Det går att påpeka att utövaren själv bestämmer om projektionerna i de astrala 

dimensionerna är gudomliga eller inte, eller om de härstammar från andra krafter än de egna. Även 

om de individuella förutsättningarna påverkar utövarens syn på den levande naturen så visar 

undersökningen att Astral Projektion är uppbyggd kring tankar om en levande natur där kosmos och 

människan är uppdelade i olika hierarkiska strukturer. Vilket går att placera fenomenet inom 

Faivres kategori kring den levande naturen.   

 

 

                                                        
122 Bruce, 1999, s. 30 
123 Sculthorpe, 1962, s. 79-80,  
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5.3 Föreställningar & förmedlanden 

De moderna författarna menar att fantasin anses ofta som det viktigaste organet i själen och det är 

föreställningarna som ger inträde till olika nivåer av verklighet, där spirituell utveckling kan ske. 

McCoy och Bruce menar att utan föreställningar och fantasier skulle Astral Projektion inte 

existera.125 Detta ter sig då utövarna av Astral Projektion enbart förlitar sig på sina föreställningar 

och fantasier då de astrala resorna uppnås. Både Bruce och McCoy bejakar kontrollen av både 

föreställningarna och fantasierna för att astralresorna skall bli brukbara sett ur ett spirituellt 

utvecklandeperspektiv.126 Bruce har dedikerat ett helt kapitel i sin bok kring användandet av 

föreställningar och förmedlanden och lägger stor vikt hur utövaren skall utveckla och utforska olika 

typer av föreställningar och förmedlanden. Han menar att: ”Visualization is not a visual skill. You 

are not supposed to actually see what you visualize. If you do see something, it is no longer 

visualization, but a mind's-eye vision type of ability.” Han fortsätter: 

”People who actually see what they visualize may be at a slight disadvantage when they begin using the 

nonvisual tactile imaging techniques in this book, if they do not change their way of doing things. They will 

have to stop trying to see what they are doing and learn how to feel what they are doing for these techniques 

to work effectively. If you are like most people and cannot visualize very well, you are going to do very well 

indeed with these new techniques.”127 

 

Bruce menar att människan har alla förutsättningar att kunna fantisera och visualisera men alla 

besitter inte kunskapen att utföra det korrekt för att uppnå utomkroppsliga erfarenheter.128 Genom 

att kontrollera dessa förutsättningar kan utövaren använda de till att tolka universums hieroglyfer 

och skapa en förståelse gentemot människan, naturen och Gud. Sculthorpe lägger inte fokus på 

användandet av fantasier och föreställningar i sin bok, utan påpekar användandet av klärvoajanta 

medhjälpare för att fastställa och framhäva astralresan.129 Det går att se hans användande av 

klärvoajanta människor som materiella ledare som vägleder och guidar hans olika astrala 

erfarenheter. Detta går att anmärka i början av hans bok då han själv anser sig som en nybörjare av 

Astral Projektion. Dessa rådfrågningar används inte i bokens senare delar då han känner sig mer 

säker med sina upplevelser. Detta kan tydas som att förmedlandet av övermänskliga krafter 

härstammar från andra personer i omgivningen. Inte från en spirituell ledare, utan mer som ett 

nätverk av föreställningar som diskuteras och analyseras i studiegrupper. Till skillnad från 

Sculthorpe så nämner inte McCoy, Bruce och Karlsson begreppen kring andliga ledare eller 

spirituella lärare, utan de menar att den individuella upplevelsen bör bejakas i första hand. 

 

                                                                                                                                                                                        
124 Sculthorpe, 1962, s. 107-109 
125 Bruce, 1999, s. 45 
126 Bruce, 1999, s. 44-46; McCoy, 1999, s. 14-16 
127 Bruce, 1999, s. 44 
128 Bruce, 1999, s. 44 
129 Sculthorpe, 1999, s. 27-28 
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Däremot lägger Edain McCoy större vikt vid olika hjälpmedel till att uppnå astralresor. Vid sidan 

om de meditativa metoder som arbetet beskrivit vid ett flertal tillfällen menar hon att användandet 

av symboler även kan ha en stor påverkan på utövaren. Hon menar att människan genom flera 

hundra år använt sig av personliga eller religiösa föremål för att finna hjälp och svar kring frågor 

om kosmos.130 I boken lyfter hon fram användandet av olika rökelser, ljus och örter för att hjälpa 

astralkroppen att lämna den fysiska dimensionen. Hon menar att stearinljus kan hjälpa utövaren att 

finna en medeltida ockult stämning, vilken kan hjälpa utövaren att bevara det lugn som krävs för att 

upprätthålla astralresan. Hon nämner även moderna fenomen såsom användandet av änglar används 

av utövare. 131 Allt detta går att se som personliga hjälpmedel beroende på vad utövaren behagar. 

Det existerar inga regler kring vad som är förbjudet att använda. McCoy menar att vissa 

astralprojektörer inte använder sig av symboler för att uppnå astralresor, vissa använder sig inte av 

meditativa ritualerna, allt går att se som eklektiskt.132 

 

Ur en esoterisk tradition går Astral Projektion att placera inom Favires kategori kring 

föreställningar och förmedlanden. Men som föregående kategorier så har utövare av Astral 

Projektion en individuell tolkning av användandet av symboler och ritualer. Utan användandet av 

fantasier så kan inte utövaren befästa och kontrollera sina astralresor och astrala upplevelser, därför 

går användandet av föreställningar och föremedlande att tolka som ett esoterisk förhållningssätt 

inom fenomenet.  

 

5.3 Transmutationsupplevelsen  

Det är värt att diskutera om Astral Projektion enbart utövas för att brukaren skall finna spirituell 

eller andlig kunskap om sig själv. Denna kunskap går att se ur flera olika perspektiv beroende på 

vilket syfte utövaren har med den astrala resan. Utövaren behöver inte ha New Age-inspirerade 

teorier för utvecklas i den astrala världen, inte heller behöver hon tro på återuppfödelse. Författarna 

menar att utövaren kan astralprojektera för att lära sig kontrollera den astrala kroppen, vilket är ett 

syfte nog för att utföra astralresor. McCoy menar att Astral Projektion inte bara är en ockult lära 

med antika förhållningssätt. Hon menar att Astral Projektion är magi, där du som individ 

transformer och medverkar i en individuell transformation i jakt på lärdom. ”When you seek 

spiritual knowledge, as you will in learning and using astral projection, you will find yourself 

changed.”133 Med detta vill hon påpeka att det inte enbart handlar om andlig kunskap utan även om 

ett intresse att utforska och lära sig metoder att kontrollera och projektera sina drömmar. 

 

 

                                                        
130 McCoy, 1999, s. 35 
131 McCoy, 1999, s. 36 
132 McCoy, 1999, s. 35 
133 McCoy, 1999, s. xiv 
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6. Slutsats 

Undersökningen visar på att utövare av Astral Projektion använder sig av ett eklektiskt 

förhållningssätt gentemot andra religioner vilket möjliggör varierande resultat i undersökningen. 

Beroende på vilka förutsättningar och tankar utövaren har gentemot de teoretiska och praktiska 

strukturer som fenomenet besitter så kan resultatet peka på olika svar. Resultatet visar även att det 

är svårt att klassificera Astral Projektion som en egen religion eller inriktning till New Age. Utan 

det är mer ett tillvägagångssätt och teorier kring hur människan kan uppnå och utvecklas genom 

utomkroppsliga erfarenheter.  

 

6.1 Astral Projektion – en nyandlig lära 

Inom Astral Projektion går de flesta teorier kring människan och universums uppbyggnad och 

struktur att länka samma med gnostiska och hermetiska filosofier. Från de gnostiska strömningarna 

härstammar synen på att människan anses vara fångad i en materiell kropp och det högsta målet är 

att finna gudomlig kunskap för att göra sig fri från den materiella kroppen. Från de hermetiska 

lärorna härstammar synen på människan och universums uppbyggnad, där världsalltet existerar i 

varje människa där verkligheten utgrenar sig i ett antal nivåer av successivt ökad dechiffrering. 

Genom meditation kan människan frigöra den gudomliga kärnan och frigöra sig från återfödelse. 

Dessa teorier ligger inte långt ifrån hinduismens syn på universum och människan och därför går 

skillnaden mellan de olika teorierna att koppla till varandra. Fram till dagens samhälle har dessa 

filosofier och teorier fått kämpat för överlevnad gentemot den kristna kyrkan i västvärlden. Astral 

Projektion och liknande alternativa rörelser hölls i flera hundra år gömda, främst av intellektuella 

personer som ofta utövat dessa livsåskådningar i hemliga sällskap. Resultatet visar på att spirituella 

rörelser under 1800-talets slut väckte ett nytt intresse för dessa esoteriska läror, och vid sidan om 

motståndstagandet till vetenskapen så växte sig de gnostiska och hermetiska strömningarna starkare 

i samhället och alternativa livsåskådningar fick en större inverkan på människan. Vilket lever vidare 

fram till dagens samhälle. 

 

Resultatet visar på att dimensionsteorierna inom Astral Projektion härstammar från hinduistiska 

teorier och andra indiska filosofier kring människan hennes struktur. Som under det hellenistiska 

samhället utvecklades med västerländsk prägel i gnosticismen och hermetismens uppkomst. Både 

Bruce och McCoy menar att dessa dimensionsteorier är lånade från hinduismens teorier kring 

ämnet. Under teosofins blomstringstid redigerades teorierna med talmagiska siffror och nya namn 

på dimensionerna uppkom, vilka ofta anammas av dagens New Age-inspirerade utövare av Astral 

Projektion. Vilket är går att betrakta som en ytterligare utveckling från de hellenistiska filosofierna. 

Astralresans syfte där spirituell utveckling främst sätts i fokus går att betrakta både utifrån 

hermetiska och hinduistiska grunder. Där synen på återfödelse mer går att parallellisera med 

hermetismen, och de metoder som används för att meditera går att förknippa med hinduismen. 
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Tanken om Akashic records är lånat ifrån indiska filosofier men kraftigt moderniserad av teosofin. 

Vilket både Bruce och McCoy bekräftar. Varken Muldoon eller Sculthorpe använder sig inte av 

dessa dimensionsteorier i sina böcker från tiden innan New Ages blomstringstid vilket pekar på att 

Astral Projektion anammat dessa New Age-inspirerade teorier efter, eller under New Age-

rörelsernas uppkomst på 1970-talet. Däremot använder de båda hinduistiskt influerade teorier kring 

hur den människliga kroppen är uppbyggd, främst hämtat direkt från teosofins lära, vilka skiljer sig 

från de beskrivningar som McCoy och Bruce använder sig av i de moderna tolkningarna av Astral 

Projektion. Tanken om att den astrala kroppen kan lämna den fysiska kroppen går att koppla både 

till hinduistiska och schamanistiska teorier. Tanken om att resa till andra platser i den fysiska 

världen härstammar från schamanismens anderesor, medan tanken om sökandet av spirituell 

utveckling härstammar från gamla hinduistiska uppenbarelsetankar där reinkarnation är centralt. 

 

De metoder som används av astralprojektörer härstammar från olika indiska och österländska 

traditioner där synen på meditation, chakras och frigörande andning sätts i fokus. Även dessa 

redigerades av teosofin under 1900-talets början för att få en västerländsk karaktär. Idag används de 

modifierade meditationstekniker av astralprojektörer med starka teosofiska vinklingar, vilket både 

McCoy och Bruce pekar på. Resultatet visar även på att dessa meditationstekniker började användas 

under New Age-rörelsens blomstringstid då varken Muldoon eller Sculthorpe anammar 

meditationsteorier utan de bejakar den personliga känslan kring utomkroppsliga erfarenheter utan 

en speciell metodik. Detta pekar på att de tekniker för att uppnå astrala resor moderniserades och 

blommade under 1970-talet då de moderna tolkningarna av Astral Projektion använder sig av 

tydligt moderniserade teosofiska förhållningssätt. 

 

6.2 Astral Projektion – en esoterisk tradition 

Samtliga delar av Faivres fyra kategorier kring esoterisk tradition går att finna inom Astral 

Projektion. Eftersom analysen bemöter Astral Projektion ur de teorier och utgångspunkter som 

fenomenet är uppbyggt ifrån så visar resultatet på att Astral Projektion besitter de kriterier som 

krävs för att resultera svara på frågeställningen. Astral Projektion går med andra ord klassificeras 

som en esoterisk lära, där Faivres fyra kategorier kring tron på korrespondenterna, den levande 

naturen, transmutationsupplevelsen, föreställningar och förmedlande existerar i samspel med 

varandra. Av dessa kategorier går flera att betrakta som mer centrala och uppenbara än andra och en 

variation på vilka kategorier som har mest betydelse beror även på vem utövaren är. Vilket ter sig 

då Astral Projektion som tidigare nämnt går att klassa som en eklektisk nyandlighet.  

 

Resultatet visar på att tron kring både korrespondenter och den levande naturen är centrala delar av 

Astral Projektion vilket både McCoy och Bruce bekräftar i sina moderna skildringar av fenomenet. 

Även i Sculthorpes bok från 1962 framkommer delar som är inspirerade av den esoteriska 
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traditionen men inte i samma utsträckning som de moderna böckerna. Resultatet visar att Astral 

Projektion innehar tanken om föreställningar och förmedlande kring de teorier och strukturer som 

fenomenet är utgjutet ifrån. Detta ter sig då föreställningar går att betrakta som det mest centrala 

begreppet inom Astral Projektion då hela fenomenet bygger på visualiseringar och fantasier. Faivre 

menar att själens viktigaste organ är fantasin, och utan dess existens skulle Astral Projektion inte 

förekomma. Både Bruce och McCoy pekar på samma liknelser där fantasin är själens viktigaste 

organ och genom att lära sig kontrollera den så kan astralvärlden utforskas. Detta går hand i hand 

med tanken om korrespondenterna och den levande naturen, även där lyser teosofin igenom och de 

tidiga hellenistiska livsåskådningarna anammas och tolkas på ett modernt sätt.  

 

Synen på det korrekta förmedlandet går att diskutera djupare då Astral Projektion inte innehar en 

tanke om en ledargestalt. Trots detta existerar det hjälpmedel såsom symboler, ritualer och guider. 

Men utövaren är aldrig tvingad att använda dessa verktyg. Sculthorpe talar om andliga medhjälpare, 

McCoy pratar om användandet av symboler och naturella hjälpmedel medan Bruce menar att den 

personliga träningen att mest relevant. Sett ur en astralprojektörs ögon så har alla rätt, det är 

personliga förutsättningar och metoder som anses påverka utövaren och astralresorna. 

 

Tanken om transmutationsupplevelsen går att diskutera vidare då utövare av Astral Projektion ofta 

bemöter förädlingsläran på olika sätt. Resultatet visar på att utövare av Astral Projektion anammar 

ett personligt utvecklande i olika former. För en New Age-troende kan denna förädlingslära 

involvera tankar om återfödelse eller spirituell kunskap. För en person som utövar Astral Projektion 

av intresse för utomkroppsliga erfarenheter kan målet vara att utveckla sina färdigheter i den astrala 

dimensionen eller vidareföra sin kunskap till den fysiska världen. Resultatet visar dock att Astral 

Projektion besitter de kriterier som Faivre menar att en inriktning bör besitta för att klassas som 

esoterisk. Även Sculthorpes bok besitter detta esoteriska förhållningssätt då han talar om den 

personliga förändringen som har upplevt i den astrala dimensionen, främst i hans möten med Jesus. 
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7. Sammanfattning 

Arbetet grundar sig i en litteraturundersökning där fenomenet Astral Projektion sätts i relation till 

modern New Age. Undersökningen utgår ifrån ett flertal författares syn på Astral Projektion med 

syfte att se vilka grenar av New Age som Astral Projektion härstammar ifrån. Detta ter sig ur både 

religions- historiska och sociala perspektiv då både uppkomsten och dagens Astral Projektion 

analyseras. Arbetet stöder sig på tidigare forskning kring ämnena New Age och esoterism där målet 

är att finna tidiga och moderna kopplingar mellan antika livsåskådningar och Astral Projektion idag. 

Arbetet stödjer sig även på två äldre skildringar av Astral Projektion. Muldoon (1932) och 

Sculthorpes (1962) böcker ger analysen en mindre New Age-präglad vinkling då både böckerna är 

skriva innan New Age-rörelsernas blomstringstid på 1970-talet. Uppsatsens andra syfte är att 

placera in Astral Projektion i en esoterisk tradition baserad på Antoine Faivres fyra kategorier kring 

ämnet. 

 

Resultatet visar på att Astral Projektion speglar en hinduistisk tradition som moderniserats under 

hellenismens blomstringstid där synen på människan fångad i den materialistiska kroppen och 

synen på det gudomliga världsalltet inom henne sätts i fokus. Även synen på meditation som 

uppväckelse för att nå den gudomliga kärnan och slippa återfödelse är hämtat från dessa gnostiska 

och hermetiska strömningar. Resultatet visar även att dessa hellenistiska strömningar 

moderniserades ytterligare under teosofins blomstringstid vid 1900-talets början och det är dessa 

redigerade grunder som Astral Projektion står på i dag. Dessa synsätt återfinns i den äldre 

litteraturen vilket pekar på att Astral Projektion besitter samma teosofiska struktur som det New 

Age-uppdaterade fenomenet. Analysen visar även att många av de meditationsformer som utövare 

av Astral Projektion anammar är lånade från österländska kulturer och under teosofisk redigering 

anammats i dagens New Age-inspirerade förhållningssätt. Begrepp som reinkarnation, meditation, 

chakras, aura och karma har teosofin har stor påverkan på de ursprungliga filosofierna hämtade från 

hinduismen. De två äldre skildringarna av Astral Projektion innehar inga meditationstekniker eller 

tron på spirituellt utvecklande. Vilket pekar på att den New Age-inspirerade Astral Projektionen 

anammat meditationstekniker och synen på spirituellt utvecklande efter New Age-rörelsernas 

blomstringstid.  

 

Analysen visar att Astral Projektion går att placera i en esoterisk tradition då fenomenet innehar de 

kriterier som Faivres menar att en esoterisk tradition skall besitta. 
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